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VPLYV SEKTY NA MLADÉHO ČLOVEKA 

 
Maroš Šip 

 

Abstrakt: Daná reflexia analyzuje človeka v spoločnosti, jeho konfrontáciu so 

sektami a alternatívnymi náboženskými hnutiami. Poukazuje na pevnú väzbu v 

rodine ako základ objektívneho hodnotenia pôsobnosti alternatívnych skupín. 

Samozrejmosťou je percepcia závislosti na skupine, ktorá je  v tejto súvislosti 

vnímaná patologicky. 

 

Kľúčové slová: sekta, nové náboženské hnutie, rodina, závislosť na skupine, 

religiozita, alternatívne náboženské skupiny 

 

Abstract: Given reflexion analyses a person within the society and his confrontation 

with sects and alternative religious movements. It refers to a firm bond in a family as 

a base for objective assessment of activity of alternative groups. Perception of 

dependency on the group, which is in this context perceived as pathological, is a 

matter of course. 

 

Keywords: sect, new religious movement, family, dependency on the group, 

religiosity, alternative religious groups 

 

 

 Úvodom 

V našej reflexii sa snažíme čitateľovi priblížiť vplyv alternatívnej religiozity na 

život jednotlivca v spoločnosti, ktorý prichádza do kontaktu s lákavou formou 

nekonvenčnej filozofie, alebo hybridom synkretických filozofických systémov. Ako 

uvedieme v práci ďalej, dôležitým prvkom pri poznávaní vplyvu týchto skupín je 
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komunikácia a „rodinná základňa“ v mladosti. Vývoj zdravej osobnosti dáva 

možnosť byť objektívnejší pri posudzovaní skupín, ktorých metódy môžu mať 

negatívny vplyv na jedinca. 

 

Človek v spoločnosti 

Základným predpokladom pre fungujúcu spoločnosť sú všeobecné záväzné normy 

aplikované v praxi. Tento zásadný model praktického správania determinuje určitý 

charakteristický rys. Každá spoločnosť vedomá si svojich vnútorných potrieb 

vychádzajúcich z progresívnej filozofie predpokladá kvalitnejšiu realizáciu hlavne čo 

do budúcich generácií. Predpokladaným záverom sa podriaďujú aj niektoré 

všeobecno-záväzné normy spoločenského správania, ktoré sú modifikované 

generáciou schopnou alebo menej schopnou vnímať procesy modifikácie ako 

nevyhnutné zásady spoločnosti1. Tieto pochody sú neskôr historikmi sumarizované 

buď v pozitívnom alebo menej akceptovateľnom procese modifikácie. Týmto 

normám predchádzajú normy morálneho a etického charakteru, ktorých modifikácia 

musí zákonite obnášať spätnú väzbu. Podobne o tom hovorí aj V. M. Černišev, keď 

píše „Narušenie morálneho zákona Boha nesie so sebou nespravodlivosť, vojny, zlo“. 

Toto dianie je výsledkom, ako píše ďalej Černišev „narušenia zákonov“. Preto na 

otázku, „akých“?, podáva vysvetlenie, „Podľa zákonov biológie a sociológie – sú to 

zákony života, zachovanie rodu a druhu. Podľa zákonov etiky – sú to zákony lásky, 

čistoty, spravodlivosti. Podľa zákona relígie (Božieho zákona, pozn. naša) – sú to 

prikázania“2.  

Táto disharmónia medzi morálnym, (Božím zákonom) a subjektívnym pocitom 

človeka nemajúcim zreteľ na objektívne príčiny takéhoto konania sa vytvára 

narušením vyššie spomenutých zákonov. Tieto parametre neskôr vytvárajú priestor 

                                                 
1 Modifikácia v tomto kontexte vedie k legislatívnej zmene. V tejto súvislosti pozri partikulárnu 
štúdiu od ROHÁČ, J.: Grécky jazyk a právo. In: Nipsis, časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, 
filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. PU v Prešove, Prešov 2007, roč. 2, č. 2 
(2007), s. 37-41.  
2 ЧЕРНЫШЕВ, В. М.: Религиоведение. Киев 2009, s. 48. 
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pre širšie klasifikovanie schodnosti Božieho zákona a noriem. V súvislosti s vyššie 

povedaným musíme akcentovať ten fakt, že historické1 klasifikácie ľudských zlyhaní 

v hľadaní2 Boha alebo jeho vhodnejšej alternatívy spôsobil a niekedy ešte stále 

spôsobuje nemožnosť opätovného pozitívneho komunikačného rysu medzi 

ortodoxným3 človekom a človekom žijúcim podľa modifikovanej verzie vyššie 

spomenutých noriem.  

Nás v tomto prípade zaujíma zákon a konzekvencie relígie, ktorý v tomto 

príspevku budeme jemnejšie vnímať. 

 

Alternatívna religiozita, alebo kto je „sektár“? 

V nasledujúcej reflexii si dovoľujeme pouvažovať nad skutočnosťou, ktorá 

definuje človeka alternatívnej religiozity termínom „sektár“, o jeho možnej 

modifikácii a ďalšiemu možnému modelu percipovania alternatívnej religiozity. 

Na fungovanie alternatívnej religiozity v spoločnosti existujú protichodné reakcie. 

Jednou z najzásadnejších, hlavne čo do historického kontextu je ich negatívna 

percepcia. Samotné pejoratívne slovo „sekta“4 bolo spoločnosťou v minulosti 

vnímané ako nutné zlo, ktoré je absolútnym zásahom satana a démonických síl. 

Človek s alternatívnym vierovyznaním bol automaticky kategorizovaný termínom 

„sektár“. Tento negatívny trend bránil akejkoľvek možnej komunikácii a samozrejme 

čo je podstatné, bránil v dialógu. Výsledkom takéhoto klasifikovania boli mnohé 

                                                 
1 V tejto súvislosti pozri KUZYŠIN, B.: Filozofia v historickom kontexte kresťanského 
vzdelávania. In: Nipsis, časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v 
spoločenskom kontexte. PU v Prešove, Prešov 2009, roč. 4, č. 1 (2009), s. 39-45.  
2 K tomu pozri KUZYŠIN, B.: Viera – Dimenzia poznania. In: Nipsis, časopis zaoberajúci sa 
otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. PU v Prešove, Prešov 
2008, roč. 3, č. 6 (2007), s. 17-22.  
3 Bližšie pozri ZOZUĽAK, J.: Ortodoxia a Ortopraxia. Prešov 2007. 
4 Slovo „sekta“ je latinského pôvodu a znamená nasledovať. Tento termín bol preložený z gréckeho 
slova „heréza“, čo znamená voľbu, alternatívne myslenie oproti konvenčnej dogme. K tomu pozri 
našu prácu ŠIP, M.: Náhľad na niektoré alternatívy etymológie termínu „sekta“. In: Pravoslávny 
teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2009, roč. XXXV (20), s. 129-143. Pravoslávna cirkev vo 
všeobecnosti stále definuje učenie alternatívnej religiozity ako odklon od pravdy termínom 
„heréza“.  
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rodiny bez svojich členov, bez vzájomného porozumenia, či dôvodu akceptovania 

učenia alternatívnej religiozity vlastnými rodinnými príslušníkmi.  

Dnešný trend je o čosi ústretovejší, hlavne čo do vnímania alternatívnej 

religiozity. Dnešná spoločnosť je určite viac ako v minulosti atakovaná takýmto 

druhom náboženskej skúsenosti a vníma to ako nutnú demokratickú vlnu 

stereotypného náboženského života. Táto vlna so sebou prináša mnohé exotické 

náboženské skúsenosti, ktoré našincovi pripadajú lákavo. Tento novodobý trend nie 

je možné len tak prehliadať, nutne vyžaduje väčšiu snahu o dialóg, pretože militárny 

spôsob paradoxne napomáha k väčšej aktivite zo strany nekonvenčných 

náboženských spoločenstiev. 

 Dôvodom prečo tieto skupiny lákajú človeka, sú mnohé nezodpovedané otázky 

v tradičných väčších etablovaných cirkvách. Dnešní mladí ľudia sa boria morom 

nezodpovedaných abstraktných definícií, málo vysvetlených dogiem apod. Ich ťažko 

pochopiteľný obsah bez katechetického prístupu tak dáva zelenú človeku bažiacemu 

po Bohu nájsť si schodnejšiu a menej tŕnistú cestu hľadania. Preto si myslíme, že 

takýto typ ľudí označiť slovom „sektár“ je prinajmenšom neobjektívne. Dôvody, 

prečo skĺzavame k takémuto definovaniu členov alternatívnych skupín sú rôzne. 

Úlohou teológie nie je pomenúvať človeka bažiaceho po Bohu pejoratívnym 

termínom, ktorý nevedome hľadá „inú“ Transcendentnú bytosť, ale predkladať, 

vysvetľovať a (re)katechizovať Božie normy zrozumiteľným jazykom1, jazykom 

doby, jazykom ľudu.  

V spojitosti s týmto na religióznom trhu existujú mnohé mládežnícke skupiny, 

ktoré majú zásadný vplyv na mladého človeka. V našom kraji ide o skupinu 

ISKCON, hnutia pre vedomie Kršnu a letníčne, pentekostálne hnutia, alebo hnutia 

charizmatickej obnovy v Duchu Svätom, samozrejme mladí ľudia sú členmi aj 

ostatných náboženských skupín, ako napríklad  Cirkvi zjednotenia, žiakmi Sri 

Chinmoya, Ničiren šošu, Scientológie, Jógy v dennom živote a pod. Ich vplyv je 
                                                 
1 Pozri ZOZUĽAK, J.: Filozofia, Teológia, Jazyk. Prešov 2005. 
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badať najmä u mladšej populácie a to z dôvodu ich „akčnejšieho“ modelu aktivít. Ich 

prioritou je mládež, ku ktorej pristupujú takmer na každom kroku, napr. formou 

letákov v schránkach, plagátov na frekventovaných miestach, kontaktu priamo na 

ulici, prípadne návštevami doma. 

 

Rodina a nové náboženské hnutie 

Je stálou a nemennou pravdou fakt, že rodina1 je základnou bunkou spoločnosti2. 

Tento priestor sa buduje na základe vnútorných a vonkajších podnetov ako zo strany 

rodiny3 a jej členov, tak aj zo strany spoločenského života. Môžeme predpokladať, že 

dobrý základný pilier objektívnych vedomostí počas raného vývoja v rodine bude 

majákom človeku v postadolescentnom období v „mori“ mnohých alternatívnych 

filozofií4 náboženského a pseudonáboženského charakteru. Zdravá osobnosť vo 

vzťahu k Bohu neskĺzava do patologických konfrontácií so spoločnosťou alebo 

členmi diferentného náboženského zoskupenia. Nevytvára bariéry militárneho 

charakteru a už vôbec nepretrháva puto rodinnej kontinuity.  

Samozrejme hodnotiť vzťahy neúplných rodín alebo detí bez rodičov, ktorí hlavne 

v pubescentnom a adolescentnom období vyhľadávajú „útočište“ u skupín 

s podobným osudom, alebo s rovnakými túžbami a cieľmi nezapadá tak úplne do 

nami vyššie spomenutých slov. Túto ťarchu preberá štát alebo organizácie sociálneho 

charakteru na to určené, kde dané úlohy plnia sociálni5 pracovníci1, ktorí by mali mať 

                                                 
1 Rodina musí chrániť seba a svojich príslušníkov etickým a morálnym kódexom. Ak zlyháva 
funkčnosť rodiny, to znamená, že dôjde k rozvodu, jej členovia, hlavne maloleté deti majú práva 
zaručené štátom. K tomu bližšie pozri ROHÁČ, J.: Kolízny opatrovník by mal obhajovať aj právo 
maloletého dieťaťa na názor. In: Sociálna a duchovná revue. PBF PU v Prešove, Prešov 2010, roč. 
I, č. 1 (2010), s. 91-92. 
2 Pozitívne podmienky zdravej rodiny pozri v štúdii od: KUZYŠIN, B.: Špecifiká rómskeho 
rodinného prostredia – širokospektrálna analýza. In: Sociálna a duchovná revue. PBF PU v Prešove, 
Prešov 2010, roč. I, č. 1 (2010), s. 61. 
3 K tomu pozri ZOZUĽAKOVÁ, V.: Rodinná katechéza. In: Nipsis. PU v Prešove, PBF 2009, roč. 
IV (8), s. 48-53. 
4 K tejto problematike pozri štúdiu od: ZOZUĽAK, J.: Filozofia, Teológia, Jazyk. Prešov 2005. 
5 Bližšie pozri PRUŽINSKÝ, Š. – HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. Prešovská 
univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta. Prešov 2006. 103 s. 
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vedomosť o alternatívnych náboženských hnutiach a šíriť v tomto kontexte osvetu 

ohľadom možného patologického vplyvu na ich zverencov.  

V konečnom dôsledku taktiež štát supluje výchovný proces v rodine, ktorý má za 

úlohu participovať na zdravom psychickom vývoji jednotlivca. 

 

Exogénne a endogénne činitele 

Exogénne (vonkajšie) činitele hrajú dôležitú rolu v komunikácii s ostatným 

svetom. Stret s vonkajšími determinantami sľubuje väčší konflikt s endogénnym 

(vnútorným) mikrosvetom. Začína sa hlbšia analýza veci podstatných a menej 

dôležitých, konfliktné situácie sa stávajú každodennou záležitosťou a ich pozitívne 

riešenia dávajú pocit vnútornej sily osobnosti. Zasa na druhej strane negatívny 

výsledok z vyhodnotenia krízovej situácie automaticky znižuje u jedinca sebadôveru, 

ktorá sa môže budovať, ak nie je pevná rodinná základňa v súvislosti s alternatívnym 

náboženstvom. V tomto prípade môže poslúžiť iná náboženská skúsenosť, ktorá má 

ďaleko viac presvedčivých argumentov (prečo zostať práve tu), ako rodina, či 

tradičné cirkevné spoločenstvo. Tento konflikt endogénnych a exogénnych činiteľov 

môže do určitej miery spôsobiť závislosť na skupine, ktorá môže mať negatívny 

(vždy to nemusí platiť) vplyv na samotného „hľadajúceho“ člena. 

 

Závislosť na nových náboženských hnutiach 

Závislosť na skupine automaticky predpokladá prijímať zákony a normy skupiny. 

To znamená aj plnenie úloh na základe interných predpisov.  

Takúto závislosť môžeme definovať slovami vtedy, keď „od okamihu, ako sa 

jedinec stane členom sekty, podlieha systematickej manipulácií ktorej cieľom je 

vznik závislosti na sekte (zatiaľ čo terapeutická manipulácia oslobodzuje od 
                                                                                                                                                                  
1 V tejto súvislosti pozri práce od: HANGONI, T.: Vzťah sociálneho pracovníka a klienta. In. 
ONDRUŠOVÁ, Z. a kol.: Základy sociálnej práce. Brno: MSD Brno, 2009. s. 78 – 84; taktiež 
HANGONI, T. Sociálny pracovník. In. ONDRUŠOVÁ, Z. a kol.: Základy sociálnej práce. Brno: 
MSD Brno, 2009. s. 45 – 66; HANGONI, T.: Klient sociálnej práce. In. ONDRUŠOVÁ, Z. a kol.: 
Základy sociálnej práce. Brno: MSD Brno, 2009. s. 67 – 77.  
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závislosti - drogy, alkohol…). Zákernosť tejto manipulácie je v tom, že človek je 

nútený robiť to, čo si praje vodca skupiny, robí to však s vedomím, že sa preto 

rozhodol sám. Táto psychická manipulácia sa snaží zmeniť ľudské myslenie, názory, 

správanie a cítenie, ktoré tvoria jeho identitu (ktorá je dôsledkom rodinného 

prostredia, výchovy, vzťahov a slobodnej voľby) a tak rozložiť pôvodnú identitu a 

nahradiť ju novou. Podľa Isabelle Nazare-Aga, čím viac sme pasívnejší a 

odovzdanejší a čím viac nám záleží na dobre iných, tým viac sme náchylní 

podľahnúť manipulácií, navyše štúdia profesora Milgrama z Yalskej univerzity 

dokazuje, že v podvedomí sa bez výhrad podriaďujeme ľuďom, ktorých považujeme 

za autoritu. Cieľom manipulácie je potlačenie individuality a vznik kultovej identity, 

teda masy ľudí, ktorí myslia a konajú rovnako. Masa ľudí sa jednoduchšie ovláda a 

riadi, než skupina tvorená individuálne mysliacimi bytosťami.“1 

 Známy poľský odborník Piotr Tomasz Nowakowsky, autor príručiek o sektách 

vidí manipuláciu v štyroch úrovniach. Píše: „Prvou úrovňou je správanie - všetko, čo 

je súčasťou života jedinca, je podriadené pravidlám sekty. Často ide o veľmi tvrdý 

režim a prísne pravidlá (ako žiť, s kým sa stretávať, aké knihy čítať, denný režim, 

strava, spôsob obliekania…). Snahou je aby správanie a poslušnosť potlačili prvok 

racionality a samostatného prežívania. Tento prvok podporuje aj vplyv skupiny na 

správanie jedinca a tiež úplná závislosť od sekty. Experimentálne sa potvrdilo, že 

možno veľmi ľahko vplývať na správanie ľudí, ktorí žijú v skupine. Každá sekta má 

vlastné rituály, ktoré udržujú jej jednotu a navodzujú pocit výlučnosti: my a oni 

(svet).“ Nasledujúca úroveň je konzekvenciou správania, alebo môžeme povedať, že 

druhá úroveň myslenia vytvára prvú úroveň behaviorálnej stránky osobnosti, ktorá 

musí byť kontrolovaná. Preto dodáva „druhou úrovňou je kontrola myslenia - na 

jednej strane pretlak informácií, na strane druhej dávkovanie učenia sekty v malých 

množstvách. Pravidlá a myšlienky sekty sú sformulované jednoducho a neustále sa 

členom opakujú. Používajú sa aj techniky, ktoré sú dôslednejšie než vymývanie 

                                                 
1 HUPKA, T.: V sieti siekt. (online). [cit. 2010-04-10]. Dostupné na internete: <http://blog. 
tyzden.sk/tomas-hupka/2010/01/24/v-sieti-siekt/>   
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mozgu (brainwashing). Pretože kým pri vymývaní mozgu je zmenené vedomie 

jedinca násilne a proti jeho vôli, pri (kontrole mysle) cez psychickú manipuláciu ide o 

zmeny vedomia, ktoré sú pred členom skryté a uskutočňované v atmosfére blízkosti a 

dôvery. Kritika sekty je vnímaná ako klamstvo, ktoré šíri diabol a členovia sekty sú 

vedení k tomu, aby každú „zlú” myšlienku potlačili hneď na začiatku. Vytvára sa 

imúnnosť voči racionálnym argumentom. Tu sa ako nástroj používajú 

niekoľkohodinové meditácie, mantry a monotónne pospevovanie, ktoré otupujú 

mozog a vedú k opojeniu, ktoré sa prirovnáva k stavu, ktorý navodzujú drogy. Ako 

člen Hare Krišna máte odriecť mantru 1728 x denne, čo zaberie asi 5 hodín a ak tomu 

pridáme prácu, spoločné trávenie voľného času a vyčerpanosť, na samostatné 

myslenie vám neostáva čas ani sila… Niektoré sekty dávajú členom nové mená, aby 

tak zavŕšili potlačenie starej a vznik novej identity. Podľa francúzskeho psychiatra 

Jeana Abgralla je cieľom „odstránenie posledných zvyškov kritického myslenia 

človeka tak, aby smeroval k čoraz silnejšej integrácii do štruktúry sekty“. V ďalšej 

úrovni sa správanie a kontrola mysle dostáva do emotívneho statusu, ktorý je 

stmeľovacím faktorom v skupine. Interná filozofia skupiny sa tak stáva menej 

„nežiadúca“, ba priam môžeme povedať, sa stáva základným pilierom myslenia 

člena. Nowakowsky preto konštatuje, že treťou úrovňou sú emócie - sekta je 

podvedome vykreslená, ako jediné miesto, kde sa dá dosiahnuť šťastie a tak vzniká 

strach pred odchodom z nej. Svet mimo sekty je označený za svet zla. Strach pred 

odchodom zo sekty podporujú aj rôzne fóbie. Podľa Hassana sú práve fóbie veľmi 

účinným nástrojom, na ovládanie emócií. Vznik fóbií sa uskutočňuje cez stav tranzu, 

kedy je analytické myslenie blokované a informácie prechádzajú s minimálnym 

odporom a bez kritického hodnotenia. Po dosiahnutí tranzu (napr. Mantrou, 

meditáciou, monotónnym pospevovaním), môže vodca spôsobiť vznik fóbií priamo 

(napr. keď povie: „ak sa vám stane, že odpadnete od viery a odídete, umriete na 

rakovinu”), alebo nepriamo (napr. keď povie: „vždy, keď stratíte vieru a odídete, 

stane sa niečo zlé”). Nepriamy spôsob má horší dosah, pretože vaša fantázia si pod 

pojmom „zlé” predstaví to najhoršie, čo je vám naozaj nepríjemné. Fóbie sú vtláčané 
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do podvedomia a vyvolávajú fyzické i psychické zdravotné problémy. Dokonca aj 

pochybnosti a citové nenaplnenie, sú vsugerované ako vina jedinca. Vytvárajú strach 

a úzkosť, zväzujú jedinca a robia ho závislým. Dokonca aj keď vnútorne nesúhlasí s 

pravdami, či životom v sekte, nemá silu odísť. Niekedy majú členovia vytvoriť 

zoznam1 hriechov minulosti, ktorým môžu byť neskôr vydieraní, sekta tiež často 

zasahuje do intímneho života svojich členov.“ Poslednou štvrtou v definícii úrovni 

siekt podľa Nowakowského sú informácie, ktoré na základe predchádzajúcich 

skúseností vytvárajú čierno-biely obraz sveta mimo spoločenstva, kde „člen sekty je 

chránený pred informáciami z prostredia mimo sekty a štýl života, hypnóza i ďalšie 

techniky zmeny vedomia, podporujú absenciu kritického myslenia. Informácie, ktoré 

sú členom podávané, sú buď vhodne spracované, alebo ide o informačne presýtený 

text, ktorý spôsobí, že rozum rezignuje nad možnosťou ich zhodnotenia. Pravdy ktoré 

sekta hlása, nemusí člen pochopiť, ale musí ich prijať. A toto formovanie sa 

uskutočňuje pomalými krokmi. Pochybnosť je automaticky označená za nedostatok 

viery.“2  

 Zmena myslenia ako sme spomenuli vyššie je základom pre postup v internej 

filozofii skupiny. Najjednoduchšie povedané je psychická manipulácia koncipovaná 

v zmysle „ty chceš zmenu, ja ti ju ponúkam, ale za istých podmienok“.  

Človek ak sa chce vymaniť z tradičného myslenia, musí akceptovať v plnosti 

zákony a normy skupiny. Týmto sa sebakritické parametre korigujú na minimum, čo 

je aj prvoradým cieľom lídra skupiny. 

 Je nutné si uvedomiť, že manipulácia je v tomto prípade dobrovoľnou 

participáciou na zmenách, ktoré sa dejú okolo potenciálneho člena. Samotný adept 

sám súhlasí s novými pravidlami, ktoré tak diferencujú existenciu na my (nová 

rodina, možnosť byť „voľným“) - oni (svet okolo, ktorý sa ti snaží vnútiť svoje 

                                                 
1 Je známa pravda, že Scientologická cirkev vydiera svojich vplyvných členov práve na základe 
vstupnej diagnostiky, pri ktorej sa zaznamenávajú predošlé skutky. Napr. prípad Johna Travoltu. 
Samozrejme, dokázať to oficiálne je dosť obtiažne. 
2 HUPKA, T.: V sieti siekt. (online). [cit. 2010-04-10]. Dostupné na internete: <http://blog. 
tyzden.sk/tomas-hupka/2010/01/24/v-sieti-siekt/> 
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ideály). Toto delenie je vo väčšej či menšej miere identické všetkým skupinám 

alternatívneho charakteru.  

 

Zhrnutie a východiská 

Celý religiózny priestor je popretkávaný mnohými hybridnými ideami, ktoré 

v každom prípade atakujú myslenie človeka. Zvlášť mladšia časť obyvateľstva je 

„hladná“ po hľadaní odpovedí dôvodu existencie života, života po živote a pod. Tieto 

pohnútky sú primárnym spúšťačom pri stretávaní sa s alternatívnou religiozitou. Vo 

všeobecnosti vo svojich programoch ponúkajú rýchlejší model spásy, „kvalitnejšie“ 

prevedenie, „kvalitnejšiu“ cestu z bludiska. Mladého človeka aktivita skupín tohto 

charakteru láka z dôvodu nekonvenčnosti, t. j. diferentného spôsobu života skupiny. 

Táto zásada „odlišnosti“ je preferovaná ako zákon skupiny, norma, ktorej ale 

neprislúcha modifikácia členmi spoločenstva. Tá sa zväčša udeje po výmene lídra 

skupiny alebo po vnútornom rozkole1. 

Samotné spoločenstvo sa preto javí ako bratstvo, ich filozofia je realizovaná 

hierarchickým spôsobom, ktorý tak zaručuje roztriedenie úloh v skupine. Týmto sa 

samozrejme kontinuita života skupiny stmeľuje a vytvára sa priestor pre závislosť na 

skupine. 

Ak sa zamyslíme nad možnými východiskami danej problematiky, dospejeme 

k záveru, že alternatívne religiózne spoločenstvá pôsobia ako opozitum voči 

konvenčným pravidlám. To znamená, že nie sú len v opozícii voči tradičným 

etablovaným cirkvám, ale taktiež aj voči normám spoločnosti v ktorej sa snažia 

pôsobiť. 

Rezolútne odmietanie vzájomnej konfrontácie (v pozitívnom slova zmysle) zo 

strany tradičných cirkevných spoločenstiev nedáva možnosť explicitného stanoviska 

mladému človeku voči alternatívnej religiozite. Preto považujeme za dôležitú 

neustálu prepedeutiku, ktorá sa bude zaoberať problematikou siekt a alternatívnych 

                                                 
1 Dobrým príkladom sú Jehovovi svedkovia, u ktorých pri neúspešnom predpovedaní konci sveta sa 
väčšia časť dištancovala od vedenia spoločenstva a mnohí úplne odpadli. 
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spoločenstiev. Rodinná harmónia a možnosť komunikácie medzi jej členmi 

v mnohom pomôže pochopiť alternatívne skupiny ako súčasť života spoločnosti, 

ktorej mnohé metódy môžu mať negatívny dopad na jedinca. Rodina je základom pre 

formovanie zdravej osobnosti, kde nie sú len pravidlá a normy striktne predkladané, 

ale taktiež priatelia, medzi ktorými prebieha vzájomná komunikácia smerom 

k riešeniu problémov.  

Iný priestor pre riešenie tejto problematiky už len nahradzuje absenciu zlyhania 

rodinnej komunikácie u psychológov, sociológov a teológov. Na druhej strane táto 

skúsenosť môže objektívnejšie posúdiť vplyv skupiny na mladého človeka.  
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